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DUBACID 
Technická špecifikácia TS SULF–01–2017 

 

CAS:  85536-14-7  
EINECS:  287-494-3 
Registračné číslo: 01-2119490234-40-0036 
Číslo OSN:  UN 2586 
 

1. PREDMET TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE 

Táto technická špecifikácia platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DUBACID. Dubacid je lineárna 

alkylbenzénová sulfokyselina obsahujúca alkylové reťazce atómov uhlíka prevažne 10-13, priemerne 11,7 

atómov, s nízkym obsahom voľnej kyseliny sírovej a nesulfonovaného podielu. 

Dubacid (LABSA) sa používa pre výrobu kvapalných a práškových detergentov. Je to viskózna hnedá 
kvapalina, silne kyslej reakcie, horľavina IV. triedy nebezpečnosti podľa STN 65 0201. 
 
Silne dráždi až leptá pokožku, sliznice a očné spojivky. Je žieravou látkou v zmysle platných predpisov. 
Údaje o bezpečnosti, požiarnej ochrane a ochrane zdravia pri práci a environmentálne opatrenia sú 
uvedené v karte bezpečnostných údajov. 
 

2. TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

Dubacid musí vyhovovať nasledovným ukazovateľom kvality: 
 

Ukazovateľ kvality Limity Skúša sa podľa 

Obsah aktívnej látky, % hm min. 96 PP SULF  005 

Obsah nesulfonovaného podielu, % hm        max. 2,0 PP SULF 006 

Obsah voľnej H2SO4 , % hm max. 1,5 PP SULF 007 

Obsah vody, % hm max. 0,8 PP SULF 004 

Farba Klett max. 25 PP SULF 003 

 

3. ODBER VZORIEK 

Vzorkovanie sa  vykonáva podľa STN EN ISO 3170. 
 

4. DODÁVANIE, BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE  

4.1 Pre dodávanie, balenie, dopravu a skladovanie platí Vyhláška MV SR č.96/2004 Z.z. a STN 65 0201 
4.2 Dubacid sa dodáva v železničných nádržkových vozňoch opatrených vyhrievacími hadmi na ohrev 
teplou vodou, autocisternách vyrobených z nehrdzavejúcej ocele, v plastových alebo kovových sudoch 
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s kyselinovo odolným náterom,  IBC kontajneroch alebo v iných vhodných obaloch na základe požiadaviek 
odberateľov.  
4.3 Každý obal musí obsahovať nasledovné údaje: 

a) výrobca 
b) názov výrobku 
c) odkaz na túto špecifikáciu 
d) mesiac a rok výroby 
e) brutto a netto hmotnosť zásielky 
f) záručná doba od dátumu plnenia 
g) príslušné H a P vety v súlade s kartou bezpečnostných údajov 
h) symboly nebezpečenstva 
i) označenie : Horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti                                                                                             

4.4 Ku každej zásielke sa pripojí certifikát kvality, v ktorom sa uvedie: 
a) výrobca 
b) názov výrobku 
c) číslo cisterny, šarže 
d) vyhlásenie, že výrobok vyhovuje TS SULF-01-2017 
e) dátum expedície 
f) meno pracovníka zodpovedného za správnosť vykonanej kontroly 

4.5 Dubacid sa uskladňuje v uzatvorených obaloch na miestach chránených proti priamym 
poveternostným vplyvom, pri teplote od 0 0C do + 30 0C. 
Záručná doba pri dodržaní uvedených podmienok je 6 mesiacov od dátumu plnenia. Pri prečerpávaní 
alebo inej manipulácii sa ohrievanie výrobku môže vykonávať len nepriamo, teplou vodou s teplotou max. 
60 0C. Neodporúča sa para alebo elektrický ohrev, lebo tým vzniká nebezpečie miestneho prehriatia, kedy 
dochádza k zhoršeniu jeho farby. 
 

5. SÚVISIACE PREDPISY 

STN 01 8003  Zásady bezpečnosti práce v chemických laboratóriách 
STN 33 0371 Nevýbušné elektrické zariadenia. Výbušné zmesi. Klasifikácia a metódy skúšok. 
STN 65 0201  Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady 
STN 65 0330  Chemické produkty. Stanovenie obsahu vody podľa Karla Fischera 
STN ISO 2271 Povrchovo aktívne látky. Detergenty. Stanovenie aniónových aktívnych látok 

manuálnou alebo mechanickou priamou dvojfázovou titráciou 

STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek 
STN EN ISO 2592 Ropné výrobky. Stanovenie bodu vzplanutia a horenia Clevelandova metóda 

v otvorenom tégliku 
Vyhláška MVSR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri 

manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov 

a olejov.  

6. VÝROBCA A DODÁVATEĽ 

PTCHEM Sulfurex, s.r.o. 
Štvrť kpt. Nálepku, Dubová 751/1, 976 97 Nemecká, Slovensko 
Tel.: +421 48 611 22 47 
Email: info@sulfurex.sk  
www.sulfurex.sk 
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